
 

  

 

November 2017 

Kallelse föreningsstämma!   

Föreningsstämman blir den 28 nov kl 19.00. OBS Stämman hålls i Asklanda-Ornunga 
Equmeniakyrkas (missionskyrkans) lokaler.  
 
För dagordning se nästa sida. Vi bjuder naturligtvis på fika! Det blir också tillfälle att få mer 
information och ställa frågor. 
 
Grävningen av fiberkanalisation går enligt plan och nu fattas bara en sträcka i sydvästra Ornunga 
och någon kompletteringssträcka i centrala Ornunga. Det ser alltså så långt bra ut. 
 
Däremot fick vi tyvärr inte några seriösa anbud på vår förfrågan om fiberblåsning och svets som vi 
lade ut redan i våras. Vi gjorde sedan en riktad förfrågan till ett par bolag som lovade räkna på vår 
förfrågan. Efter uppskov stod vi ändå utan anbud i september. Vid analys av läget har vi kommit 
fram till att uppdragsläget är sådant för de flesta att de har svårt att leverera i tid och man är därför 
restriktiva med avtal med alltför strikta ramar. Vi har nu lagt ut en ny förfrågan och det ser ut som 
att vi skulle kunna ha avtal för fiberförläggning, blåsning och svetsning klart till årsmötet.  
 
Förseningen med upphandling av fiber betyder att tidsplanen har förskjutits. Vi räknar nu med att 
bli färdiga omkring halvårsskiftet 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med vänliga hälsningar från styrelsen för Svältorna Fiber, 

Anders, Christer, Gustav, Peter, Roland, Stefan, Sven-Eric plus adjungerade Paul 

 

 
För dagordning se nästa sida 
 
  

Vi påminner om grävningen på egen tomt.  Snart kan det bli frost, och det kan bli jobbigt att 
gräva och ”ansluta” slangen till huset. Denna anslutning måste vara klar innan blåsningen 
påbörjas! Alltså är det hög tid att göra detta! En anvisning för detta finns på vår hemsida, 
under ”Dokument”. 
 
Vi kommer också att kontrollera att alla slanganslutningar är förberedda på rätt sätt i god tid 
före blåsstart. 
 
 
 
 



 

 

Dagordning för ordinarie föreningsstämma 2017 

 

l. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollsförare. 

2.  Godkännande av röstlängd. 

3.  Val av två justeringsmän. 

4.  Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

5.  Fastställande av dagordning. 

6.  Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

7.  Beslut om att fastställa resultaträkning och balansräkning samt beslut om hur vinsten eller 

f örlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras. 

8.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

9.   Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer.  

1 O.  Medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

11.  Val av föreningsordförande t o m nästa ordinarie stämma. 

12.  Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare. 

13.  Val av revisorer och eventuella ersättare. 

14.  Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande. 

15.  Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enl. lag eller stadgarna. 

 


